Kúpna zmluva č. Z20185733_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2, 08001 Prešov, Slovenská republika
37870475
2021626332
nie sme platcam
SK5481800000007000519082
0517081302

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Marián Uhlár

Sídlo:

Záhradná 1353/7, 05601 Gelnica, Slovenská republika

IČO:

14373564

DIČ:

1032505133

IČ DPH:

SK1032505133

Číslo účtu:

SK3009000000000101398898

Telefón:

0903626279

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Nákup kancelárskeho nábytku a vybavenia

Kľúčové slová:

skriňa, kartotéka, nábytok

CPV:

39130000-2 - Kancelársky nábytok; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Kancelársky nábytok

Funkcia
Nákup kancelárskeho nábytku vrátane montáže, dopravy a zloženia v mieste dodania.
Technické vlastnosti

Jednotka

Pol. č. 1 :

Drevená spisová skriňa, 2-dverová;

ks

3

Pol. č. 2 :
dverami;

Kovová archívna skriňa so žalúziovými

ks

4

Pol. č. 3 : Drevená zásuvková kartotéka so 4
zásuvkami;

ks

3

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Drevená spisová skriňa, 2-dverová; uzamykateľná
zámkom s dvoma kľúčmi; farebné prevedenie buk;
rozmery: š x h x v (mm) 800 x 420-500 x 1781-1950; z
laminovanej drevotriesky hrúbky 18 mm s ABS hranami
vo farbe dekoru; police hrúbky 18 mm v počte 4 ks s
ABS hranami vo farbe dekóru; rektifikačné klzáky na
vyrovnanie nerovností podlahy až do 10 mm; rukoväte z
lešteného hliníka.

platí pre pol.č.1
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Minimum

Maximum

Presne

Kovová archívna skriňa so žalúziovými dverami;
zamykanie cylindrickým zámkom s dvoma kľúčmi;
rozmery: š x h x v (mm) 1200 x 450 x 1990; korpus z
oceľového plechu s ľahkým posuvom žalúziových dverí;
povrchová úprava korpusu práškovou farbou v odtieni
svetlo sivej; žalúziové dvere vyrobené z odolného ABS
plastu v odtieni svetlo sivej; žalúzie vedené vo vodiacich
lištách; celá plocha dverí sa pri otvorení zasúva do
bočných strán skrine; výškovo nastaviteľné police po 35
mm; nosnosť police 60 kg pri rovnomernom zaťažení.

platí pre pol.č.2

Drevená zásuvková kartotéka so 4 zásuvkami; centrálne
zamykanie cylindrickým zámkom s dvoma kľúčmi;
farebné prevedenie buk; rozmery: š x h x v (mm)
420-460 x 600 x 1320-1340; vnútorná šírka zásuviek
min. 335 mm; vyrobená z laminovanej drevotriesky
hrúbky 18 mm s ABS hranami vo farbe dekoru; zásuvky
osadené teleskopickými guľôčkovými pojazdmi so 100%
výsuvom zásuvky;

platí pre pol.č.3

nosnosť zásuvky 45 kg; systém blokácie zásuviek
zamedzujúci súčasnému vysunutiu viac zásuviek naraz
brániac tak možnému preváženiu celej kartotéky; nosné
tyče na závesné zložky vyrobené z nerezového
materiálu; rukoväte z lešteného hliníka.

platí pre pol.č.3

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Cena vrátane montáže a dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet s jednotkovými cenami bez DPH a s DPH zaokrúhlené max na 2
desatinné miesta do 3 dní od uzavretia zmluvy; na faktúre požadujeme uviesť jednotkovú cenu vrátane DPH
Dodávku predmetu obstarávania realizovať počas pracovných dní v čase od 7,00 do 15,00 hod.
Požaduje sa, aby sa úhrada za plnenie realizovala bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej
objednávateľovi v deň dodania tovaru.
Požaduje sa, aby zmluvná cena predmetu plnenia bola konečná s DPH - zahŕňala náklady na dopravu na miesto určenia,
vyloženie tovaru do budovy vrátane montáže.
Požadujeme záručnú dobu min. 24 mesiacov
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa, vrátane lehoty dodania uvedenej vo vygenerovanej zmluve
EKS, sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar s parametrami a vlastnosťami podľa vyššie uvedenej technickej špecifikácie predmetu
Objednávateľ neposkytne dodávateľovi žiaden preddavok. Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného
platobného styku bez zálohovej platby.
Odstúpenie od zmluvy je možné v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje
nedodržanie záväzku splniť predmet zmluvy v rozsahu a v kvalite stanovenej objednávateľom a ak dodávateľ mešká so
splnením predmetu zmluvy o 10 a viac dní.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

skrina-spisova-s-dverami-buk.jpg

skrina-spisova-s-dverami-buk.jpg

kovova-skrina-so-zaluziovymi-dverami-1990x1200x450-mm-s
vetlo-siva-default.jpg

kovova-skrina-so-zaluziovymi-dverami-1990x1200x450-mm-s
vetlo-siva-default.jpg

drevena-zasuvkova-kartoteka-4-zasuvky-buk-original.jpg

drevena-zasuvkova-kartoteka-4-zasuvky-buk-original.jpg

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
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3.2

Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Prešovský

Okres:

Prešov

Obec:

Prešov

Ulica:

Námestie mieru 2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
19.02.2018 08:00:00 - 28.02.2018 14:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

súbor

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.2, účinná zo dňa 4.11.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 324,99 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 789,99 EUR

V. Záverečné ustanovenia
5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.2, účinná zo dňa 04.11.2017, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných
podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto
zmluve neexistujú.

5.4

Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu,
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5

Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.2, účinná zo dňa 04.11.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 14.02.2018 10:50:01
Objednávateľ:
Prešovský samosprávny kraj
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Marián Uhlár
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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